Välkomna till Shetland Nords Brukstävling
Bro , Kvarnnibble Gård 20190419
Kör du efter GPS så är adressen Karltomtavägen 2 , 197 93 Bro.
Från E18 är det även skyltat mot ” Gårdsbutik”.
Behöver du vägbeskrivning, kontakta tävlingsansvarig.
Kör in på gården , så att du har stora stallet på vänster sida och gårdsbutiken på
höger sida. Snart ser du ridhuset lite längre fram på höger sida. Parkering längs
asfaltsvägen längsmed ridhuset ( höger sida när du har stall/gårdsbutik bakom
dig ) .
Det går även bra att parkera på planen bakom fårhuset, på höger sida direkt
efter ridhuset.
På Kvarnnibble är det gott om stora hästar och annan trafik, vi visar hänsyn.
Alla tävlande ansvarar för att mocka efter sin häst runt släpet/inom
tävlingsområdet/parkeringen. Givetvis får man hjälpa varandra och mocka åt
någon annans ponny också.
Behöver man värma upp sin ponny går det bra att gå på asfaltsvägen som
fortsätter vidare förbi ridhuset. Ej tillåtet att rida upp vid stora stallet/butiken
eller mellan hagarna.
Kvarnnibbles gårdsbutik håller öppet kl 11-14 .
Där finns möjlighet att köpa fika och smörgåsar .
Toalett finns utanför ridhuset.

Första start kl 9.30 .
På förmiddagen drop in start i precision och poänghoppning .
Vi hjälps åt så att det flyter så smidigt som möjligt för alla.
Är du ny, tveka inte att fråga om du undrar över något ! Har du tävlat förut,
tveka inte att hjälpa de som är nya !

När precision och poänghoppning är klara tar vi paus för lunch och banbygge.
Efter lunchpausen blir det hoppning . Klasserna går i ordning
15, 16 , 35 A, 35 B . Därefter klass 23 , 22 och 21.
Vi avslutar med Käpphästhoppning.
I Clear round klasserna får man rosett direkt efter avslutad runda.
För övriga klasser sker prisutdelning när alla klasser är färdiga för dagen.
Då delas även extrapriser ut.

Kopplade hundar är välkomna på tävlingsplatsen, dock ej inne i ridhuset.
Inga barnvagnar i ridhuset, av säkerhetsskäl.
Barbackaridning ej tillåten inom tävlingsområdet.
Kom också ihåg att i de klasser där barn får ha med sig vuxen på banan, skall
även den vuxne ha hjälm ! Finns att låna på plats om du saknar egen, kontakta
tävlingsansvarig vid behov.
Det är första gången vi arrangerar tävling på Kvarnnibble och är tacksamma för
den möjligheten. Vi hoppas på en trevlig tävlingsdag med tävlande i alla åldrar
tillsammans med Shetlandsponnyn-ponnyn du aldrig växer ur !
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